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Inngangur  

Samkvæmt 35. og 36. grein nýrra grunnskólalaga ber öllum grunnskólum að vinna að 

markvissu sjálfsmati. Tilgangur þess er að kanna hvort markmiðum skólans hafi verið náð, 

greina sterka og veika þætti í skólastarfinu og skapa þannig grunn að umbótum. Allt skólaárið 

verður sjálfsmatið að vera virkt því þetta er langtímavinna, með langtímamarkmið. Sjálfsmat 

skóla er leið til þess að miðla þekkingu á skólastarfi og liður í þróun og vexti hvers skóla.  

Sjá grunnskólalögin nánar á eftirfarandi slóð. http://www.althingi.is/altext/135/s/1114.html  

Samkvæmt grunnskólalögum er það í verkahring sveitastjórna að fylgjast með mati og eftirliti 

með gæðum skólastarfs en skólanna að framkvæma mat, sbr. 5., 6. og 37.gr., og láta 

ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat 

sveitarfélaga, framgang skólastefnu og áætlanir um umbætur.  

Skólar geta valið hvaða aðferðum þeir beita í sjálfsmatsvinnunni. Ákveðin viðmið sem skólum 

er ætlað að uppfylla í sjálfsmatsvinnunni eru gefin út á vegum ráðuneytisins svo og 

leiðbeiningar um sjálfsmat. Til að mat teljist uppfylla viðmið laga þarf það að vera 

markmiðsbundið, samofið öllu skólastarfi, samstarfsmiðað, byggt á upplýsingum. Það þarf að 

leiða til umbóta og vera opinbert.1 

Sjálfsmatsáætlun veturinn 2014-2015 

Kennarar og skólastjóri Grunnskóla Öndunarfjarðar ákváðu á kennarafundi þann 3. 

september 2014 að taka fyrir eftirfarandi þætti: 

Innra mat: 

1. Nám og kennsla.  

2. Námsmat. 

Ytra mat 

 

3. Skólapúlsinn: Tvær rafrænar kannanir sem verða lagðar fyrir 6.-10. bekk, önnur í 

október og hin í apríl. Sömu spurningar eru lagðar fyrir í bæði skiptin og fjalla þær um 

nám og líðan nemenda í skólanum. Þessar spurningar eru hannaðar af þeim sem reka 

Skólapúlsinn og kaupir skólinn þessa þjónustu en í henni felst að fyrirtækið útbýr 

spurningalista sem eru lagðir fyrir tvisvar á vetri og sendir skólanum niðurstöðurnar 

                                                 
1 http://www.samband.is/media/mat-og-rannsoknir-a-skolastarfi/Leidbeiningar-og-vidmid-fyrir-eftirlit-med-

innra-mati-lokaskjal.pdf 

http://www.althingi.is/altext/135/s/1114.html
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en kennarar vinna síðan úr þeim. Einnig voru lagðar fyrir kannanir fyrir foreldra 

annars vegar og hins vegar starfsfólk. 

Um Grunnskóla Önundarfjarðar 

 

Grunnskóli Önundarfjarðar er heildstæður, starfræktur frá 15.ágúst til 10. júní. Hann hefur 

verið starfræktur síðan 1903 og þá voru 25 nemendur í fjórum aldursárgöngum. Þegar 

nemendahópurinn var stærstur voru yfir 100 nemendur við skólann.2 Íþróttahús og sundlaug 

eru við skólann og nýtast því vel í skólastarfinu enda stutt að fara. Á vefsíðu skólans 

www.skolatorg.is er að finna almennar upplýsingar um skólann og starfsfólk hans. Einnig er 

skólinn með facebooksíðu þar sem myndir og fréttir eru settar inn reglulega. 

Nemendur 

Í upphafi skólaárs 2014-2015 voru 15 nemendur. Skiptingin á milli bekkja er sem hér segir: 

Bekkur Fjöldi 

1 1 

2 1 

3 2 

4 3 

5 3 

6 0 

7 4 

8 0 

9 0 

10 1 

                                                 
2 Skólahald á Flateyri eftir Gunnlaug Finnsson;2003 

http://www.skolatorg.is/
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Kennt er í tveimur bekkjardeildum, 1.-5.- og 7.- og 10. bekk og því er mikil samkennsla við 

skólann. Fyrsta kennslustund hefst kl. 8:00 og er 1.-4. bekkur búinn kl. 12:30 en aðrir 

nemendur eru eitthvað fram eftir degi. Lengst er kennt til kl. 15:00 hjá 7.-10. bekk. 

Mötuneyti er við skólann. Nemendum er boðið að kaupa hádegisverð fimm daga vikunnar og 

er hann eldaður og framreiddur frá leikskólanum. Nemendum er einnig boðið upp á að 

kaupa mjólk. Í skólanum er að auki lögð mikil áhersla á hollt og gott nesti og til að stuðla að 

aukinni vatnsdrykkju hefur skólinn séð nemendum fyrir vatnsbrúsum. 

Nemendur í 7.-10. bekk eiga kost á valgreinum. Það sem hefur verið boðið upp á: kór, listir, 

námstækni, þýska, textílmennt, margmiðlun og auka aðstoð í íslensku og stærðfræði.  

 

Starfsfólk skólans 

 

Skólastjóri 

María Hrönn Valberg. 

Kennarar 

Réttindahlutfall kennara við skólann hefur verið mjög hátt, um 80% undanfarin ár. 2 

kennarar eru í fullu starfi, tónmenntakennari og danskennari eru í hlutastarfi sem er samtals 

27% stöðugildi.  

 Stöðugildi til kennslu eru 2,54 og kennslustundir á viku skólaárið 2014-2015 eru 67. 

Annað starfsfólk 

75% stöðugildi skólaliða er sinnir einnig ræstingu. 
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Úrbætur og árangur frá síðasta mati    

 

Verkefni Leiðir að úrbótum 

Trú á eigin námsgetu Meiri kynning á verkefnum fyrir aðra. 

Leggja meiri áherslu á hópavinnu. 

Hér hefur orðið bragarbót á, nemendur eru komnir yfir landsmeðaltal og bætt sig um 0,4 stig 

Þrautseigja í námi Láta nemendur klára öll verkefni. 

Láta nemendur fá verkefni við hæfi: 

- Áhugasviðsverkefni 

Því miður hefur ekki orðið nein breyting á þessum þætti og því verður hann til endurskoðunar 

hjá okkur. 

Samband nemenda við kennara Að kennarar líti í eigin barm. 

Að kennarar haldi bekkjarfundi með nemendum og 

ræði ástandið, og fái að vita hvernig bæði 

kennarar og nemendur geti bætt sig. 

Þessi þáttur ekki vel út í október og því var farið strax í að vinna með hann. Við héldum fund 

með nemendum og báðum þá um að gera umbótaáætlun fyrir bæði kennara og nemendur. 

Við teljum okkur hafa fundið strax breytingu á hegðun en við ætlum að funda með nemendum 

aftur í haust og ræða þessi mál og svo verður þessi þáttur mældur í októbermælingu 

Skólapúlsins og vonandi snúast þessar niðurstöður þá við. 

 

Verkefni Leiðir að úrbótum 

Þriðjungur foreldra hefur ekki skoðað  

heimasíðu skólans. 

Kynna heimasíðuna vel á skólasetningu, sýna 

hana og segja frá því hvaða upplýsingar fólk getur 

fundið. 

Þessi þáttur kemur því miður alltaf illa þrátt fyrir að síðan sé kynnt fyrir foreldrum en það 

kann líka að skýrast að því að skólinn er með mjög öfluga facebooksíðu og foreldrar eru 

mjög duglegir að skoða hana. Einnig er heimasíðuna gömul og eiginlega barn síns tíma og 

er ný heimasíða í vinnslu og vonandi breytist þessi þáttur til hins betra þegar hún er komin 

í loftið. 
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Innra mat 

Nám og kennsla 

Skipulag og ábyrgð á kennslu nemenda 

Við Grunnskóla Önundarfjarðar eru engir árganga- og fagstjórar, því er það í höndum 

umsjónarkennara og kennara að skipuleggja og bera ábyrgð á kennslu nemenda. 

Umsjónarkennarar útbúa námsáætlun fyrir hvert fag á hverri önn, gera gátlista með 

markmiðum aðalnámskrár og vinna svo vikuáætlanir upp úr þeim, fyrir allan hópinn eða 

einstaklinga eftir atvikum. Þessar áætlanir eru unnar í Mentor og nemendur í 7.-10. bekk fá 

þær til að vinna eftir þeim.  

Markmið námsgreina og námsþátta 

Markmið námsgreina og námsþátta eru unnin úr aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og eru 

sett fram í bekkjarnámskrám og gátlistum.  

Tengsl markmiða og námsefnis 

Kennarar leitast við að nota það námsefni sem uppfyllir markmið aðalnámskrár grunnskóla 

og skólanámskrár. 

Gæði námsefnis 

Skólinn er vel útbúinn af námsbókum og námsefni. Þetta efni kemur að mestu frá 

Námsgagnastofnun og er því í samræmi við markmið aðalnámskrá grunnskóla. Einnig hefur 

skólinn verið í þróunarverkefninu Læsi til náms frá Háskólanum á Akureyri og bættri 

upplýsingatækni frá Skema til að stuðla að fjölbreyttara og betra námsefni. 

Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðirnar eru margskonar. Misjafnt er hvað hver kennari notar en innan skólans 

eru þessar kennsluaðferðir notaðar: bein kennsla, heildstæð verkefni, byrjendalæsi, 

hópverkefni, leikræn tjáning, námsleikir, ritun, spil, söngur, tjáning, tónlist, 

vinnubókarkennsla, dans, efniskönnun, fræðslumyndir, fyrirlestrar, heimildarvinna, 

hlustunarefni, hlutverkaleikir, hreyfing, hugmyndavinna, kannanir, margmiðlun, rökþrautir, 

safnfræðsla, sagnalist, samræðuaðferðir, samvinnunám, sköpun, spurnaraðferðir, 

sýnikennsla, umræður, upplýsingatækni, utanbókarnám, verklegar æfingar, vettvangsferðir, 

viðfangsefni tengd daglegu lífi, viðtöl, vinna með ólíka miðla, yfirferð námsefnis, þemanám, 

þjálfunarforrit, þrautalausnir, þulunám og aðrar kennsluaðferðir. Við notum 
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kennsluaðferðalista úr Mentor til hliðsjónar þegar við veljum kennsluaðferðir og Litróf 

kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurðsson. 

Sérstakur stuðningur við nemendur 

Námstækni hefur verið að einhverju leyti í efstu bekkjum skólans. Umsjónarkennari 

unglingastigs hefur lagt mikla áherslu á námstækni nemenda sinna í því augnamiði að 

nemendur verði meðvitaðri og ábyrgari í sínu námi. Heimanám í yngri bekkjum er aðallega 

lestur og 5 orðabók en þó getur komið fyrir að ef nemendur eru búnir að missa mikið úr 

náminu þá geta þeir þurft að fara með bækur heim til að vinna upp en í eldri bekkjum er 

farið eftir vikuáætlunum og ef nemendur eru ekki á áætlun þá taka þau vinnu með sér heim. 

Námsefni er aðlagað þeim sem þess þurfa og þau sem þurfa sérstakan lestrarstuðning lesa á 

hverjum degi í skólanum og jafnvel tvisvar á dag. Boðið er upp á aðstoð með nám eftir skóla 

og þurfa foreldrar þá að hafa samband við kennara svo kennari geti undirbúið það og tekið á 

móti barninu. Elstu börnin á leikskólanum koma einn klukkutíma á viku í skólann til að venja 

sig við og verða því betur í stakk búin að takast á við skólagönguna. 

Námskröfur 

Námskröfur skólans miðast við markmið aðalnámskrár sem eru sett fram í gátlistum sem 

unnið er eftir og námsefnið aðlagað að hæfileika, þekkingu og getu hvers nemenda.  

Mat rýnihóps kennara 

Á kennarafundi þann 5. nóvember 2014 var farið yfir ofangreinda þætti. Kennarar telja að 

þeir noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem tengjast grunnþáttum aðalnámskrár,t.d. tengist 

dans, tónmennt, kór, myndlist, listir, forritun og spjaldtölvuvinna sköpunargrunnþættinum og 

tengi saman markmið aðalnámskrár og kennsluefni með gátlistum. 

 

Námsmat 

“ Mat á árangri og framförum barna og ungmenna er reglubundinn þáttur í skólastarfi,  

órjúfanlegur frá námi og kennslu. Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi  

upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð. Með námsmati er fylgst  

með því hvernig þeim tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að  
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námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hvaða aðstoð þeir þurfa..”     

(Aðalnámsskrá grunnskóla 2011 .) 

Aðferðir og tæki við námsmat 

Kennarar nota símat, ýmis próf, meta virkni nemenda í tímum, kannanir, 

verkmöppumat, vinnubók og fleira. Gefnar eru einkunnir á skalanum 1-10.  

Tíðni prófa 

Breytilegt er eftir árgöngum og fögum með skyndipróf og reglulegar kannanir. 

Ábyrgð á prófagerð/námsmati og einkunnagjöf 

Ábyrgð á prófagerð/námsmati og einkunnargjöf er alfarið í höndum þess kennara 

sem kennir viðkomandi fag sem prófað er í. Öllum prófum er safnað saman í möppu 

fyrir hvert skólaár þannig að kennarar hafa aðgang hver af annars prófi. Kennarar 

bera gjarnan próf sín undir samkennara sína. 

Þáttur nemenda í námsmati 

Jafningja- og sjálfsmat nemenda er með minnsta móti vegna þess að árgangar eru 

fámennir. Sjálfs- og jafningjamat hafa ákveðið uppeldislegt gildi þar sem það krefst 

ábyrgrar afstöðu nemenda og gefur þeim aukinn skilning á því hvers er ætlast af 

þeim. Okkur langar að byggja upp þessa þætti betur hjá okkur og ná þannig að efla 

sjálfstraust og ábyrgð nemenda í námi. 

Tengsl námsmats við námsmarkmið 

Tengslin eru mikil því við notum kannanir og próf til að meta hvort nemendur hafi 

náð námsmarkmiðum sem geta breyst. Prófin eru gerð með tilliti til þess námsefnis 

sem farið hefur verið yfir og tengjast markmiðum.  

Námsárangur 

Með prófum, könnunum, vinnu nemenda í tímum og heimavinnu metum við 

námsárangur nemenda, sjá túlkun á niðurstöðum námsmats. 
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Túlkun á niðurstöðum námsmats 

Túlkun okkar á prófum er að ef árangurinn er góður, þ.e. að nemendur bæta sig, þá 

hefur vel tekist til en ef ekki þá þurfum við að leita leiða til að bæta árangur. Hlutverk 

einkunna er að veita nemendum, foreldrum og skólum upplýsingar um þá hæfni eða 

kunnáttu sem próf hefur lagt mat á. 

Upplýsingaskylda gagnvart nemendum og foreldrum 

Upplýsingar eru mjög aðgengilegar á milli nemenda foreldra og kennara. Skóladagatal 

og námsvísir eru send heim með hverjum nemenda í upphafi skólaárs. Foreldraviðtöl 

eru tvisvar yfir skólaárið, þar sem meðal annars nemendur fá einkunnir sínar og farið 

yfir námsárangur nemenda. Við skólaslit koma foreldrar með börnum sínum, þar eru 

einkunnarspjöld formlega afhent. Auk þess geta foreldrar auðveldlega haft samband 

hvenær sem er við umsjónarkennara eða skólastjóra og að sama skapi geta 

umsjónarkennarar og skólastjóri haft sambandi við foreldra ef á þarf að halda. 

Nemendur fá með sér heim vikuskiptar námsáætlanir fyrir hverja önn, í hverju fagi 

fyrir sig og eru þessar áætlanir einnig festar upp á vegg í skólastofunni. Nemendur fá 

einkunnir sínar úr hverju prófi eða könnun jafnóðum og geta þannig vel og reglulega 

fylgst með árangri sínum og framvindu námsins. Einnig nota kennarar Mentor til og 

skrá þar inn einkunnir hvers nemanda. Foreldrar hafa greiðan aðgang að þeim 

upplýsingum. 

 

Mat rýnihóps kennara 

Á kennarafundi þann27. apríl 2015 var farið yfir ofangreinda þætti. Kennarar telja að þeir 

noti fjölbreyttar námsmatsaðferðir. Þeir álíta einnig að próf og kannanir séu í samræmi við 

námsmarkmið. 
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Ytra mat 

Skólapúlsinn 2014-15 

Nemendakönnun í október 

Nemendakönnun var lögð fyrir 6.-10.bekk af Skólapúlsinum í lok október 2014. Þar svöruðu 

nemendur margvíslegum spurningum um nám og líðan í skólanum. Niðurstöður 

könnunarinnar voru skoðaðar og lesið út úr þeim til að sjá hvar nemendur okkar standa 

miðað við aðra á landinu.  

* Ef mælingin fyrir nýjasta mánaðarúrtak skólans á tilteknum þætti er marktækt fyrir ofan 

eða fyrir neðan landsmeðaltal miðað við 90% öryggismörk er mismunurinn tilgreindur fyrir 

aftan nafn þáttarins innan sviga í bláum stöfum (+/- X,XX). Ef mælingin er ekki marktækt 

frábrugðin landsmeðaltali er munurinn ekki birtur. Upplýsingar um marktækan mun koma 

einnig fram í myndritum þannig að ef mánaðargildi er marktækt frábrugðið landsmeðaltali 

er það stjörnumerkt. Sem viðmiðunarregla er munur uppá 0,5 stig ekki mikill munur, munur 

uppá 1,0 stig telst töluverður munur og munur uppá 1,5 stig og meira telst mikill munur. 

Staða skólans í október miðað við landsmeðaltal. 

Virkni nemenda í skólanum 

Matsþáttur 
Breyting frá 

síðustu mælingu 

Marktækur munur á 

mánaðarmeðaltölum* 
Skólinn Landið 

Ánægja af lestri 
+0,2  5,3 5,1 

Þrautseigja í 

námi 

0,0  5,0 5,6 

Áhugi á 

stærðfræði 

-0,1  5,4 5,5 

Ánægja af 

náttúrufræði 

+0,7 1,5 6,4 4,9 

Trú á eigin 

vinnubrögð í 

námi 

-0,7  4,7 4,9 

Trú á eigin 

námsgetu 

+0,4  4,8 4,7 

http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=1
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=4
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=4
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=6
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=6
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=30
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=30
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=25
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=25
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=25
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=26
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=26
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Líðan og heilsa 

Matsþáttur 
Breyting frá 

síðustu mælingu 

Marktækur munur á 

mánaðarmeðaltölum* 
Skólinn Landið 

Sjálfsálit -0,4  5,4 5,0 

Stjórn á eigin lífi 
+0,0  5,3 4,9 

Vellíðan +0,2  5,3 4,6 

Einelti 
-1,0 -1,5 3,9 5,4 

Staðir eineltis     

Hreyfing 0,0 (+11%)* 80% 69% 

Mataræði -0,2  5,2 5,0 

  

Skóla- og bekkjarandi 

Matsþáttur 
Breyting frá 

síðustu mælingu 

Marktækur munur á 

mánaðarmeðaltölum* 
Skólinn Landið 

Samsömun við 

nemendahópinn 

+0,6  6,1 5,0 

Samband 

nemenda við 

kennara 

-0,6  4,9 5,6 

Agi í tímum -0,2 (+1,0)* 6,2 5,2 

Virk þátttaka 

nemenda í 

tímum 

-0,5  5,3 5,5 

Mikilvægi 

heimavinnu í 

náminu 

+0,5  5,5 5,2 

 

 

 

http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=11
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=12
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=31
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=15
http://skolapulsinn.is/admin/school/checkboxes.php?s=34
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=35
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=36
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=16
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=16
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=17
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=17
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=17
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=18
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=20
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=20
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=20
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=21
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=21
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=21
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Niðurstaða í október: 

Við getum ekki annað en glaðst yfir niðurstöðum könnunarinnar. Nemendur koma 

mjög vel út úr mörgum þáttum og eru vel yfir landsmeðaltali eins og t.d. í ánægju af 

náttúrufræði en þar eru þeir 1,5 stigi yfir landsmeðaltali sem telst mikill munur, í 

sjálfsáliti, stjórn á eigin lífi og tíðni eineltis. Niðurstöðurnar sýna að nemendur telja að 

góður agi sé í tímum og að þeir samsami sér vel við nemendahópinn.  

Mat rýnihóps kennara : Viðmið kennara eru að nemendur séu annaðhvort við landsmeðaltal 

eða ofar eða neðar eftir því hvað um er spurt, þ.e.a.s. að ef um er að ræða kvíða þá vilja 

kennarar ekki að nemendur sé ofar en landsmeðaltal en með áhuga á stærðfræði þá er gott 

að vera yfir landsmeðaltali. Þeir þættir sem koma ekki nógu vel út eru samband nemenda við 

kennara en sá þáttur eru 0,7 stigum undir meðaltali, þrautseigja í námi en þar eru nemendur 

0,6 stigum undir meðaltali og trú á eigin námsgetu en þar eru nemendur 0,2 stigum undir 

meðaltali. Sá þáttur er sneri að hreyfingu hefur verið á uppleið síðustu ár en núna mælast 

nemendur yfir landsmeðaltali um 11% yfir. En kennarar eru þó mjög ánægðir með alla hina 

þættina í könnuninni og telja þeir að skólastarfið sé öflugt og gott í Grunnskóla 

Önundarfjarðar. 

Aðrar niðurstöður úr Skólapúlsinum og úrbótaáætlun 

Hér verður stiklað á stóru um niðurstöður annarra þátta könnunarinnar. Almennt líður 

nemendum vel og hafa góða sjálfsmynd samkvæmt kafla 2 um líðan og heilsu nemenda. 

Nemendur er líka yfir landsmeðaltali í lestri og teljum við að lestrarátak í skólanum síðustu 

ára sé að skila sér. 

Verkefni Leiðir að úrbótum 

Trú á eigin námsgetu Meiri kynning á verkefnum fyrir aðra. 

Leggja meiri áherslu á hópavinnu. 

Þrautseigja í námi Láta nemendur klára öll verkefni. Láta nemendur fá verkefni við 

hæfi: Áhugasviðsverkefni 

Samband nemenda við kennara Að kennarar líti í eigin barm. Að kennarar haldi bekkjarfundi 

með nemendum og ræði ástandið, og fái að vita hvernig bæði 

kennarar og nemendur geti bætt sig. Láta nemendur gera 

útbótaáætlun, bæði fyrir kennara og þá sjálfa 
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Nemendakönnun í apríl 

Skólapúlsinn var ekki lagður fyrir í apríl vegna nemendafæðar en það þarf 5 nemendur til að 

það megi birta niðurstöður en skráðir nemendur voru 4. 

 

Foreldrakönnun 

Foreldrakönnun var lögð fyrir í febrúar 2015. Spurningar könnunarinnar lutu að því hvort 

foreldrar eru almennt ánægðir með skólann, stjórnun, nám, heimanám og fleiri aðra þætti.  

Helstu niðurstöður eru að ánægja foreldra er yfir landsmeðaltali með nám og kennslu við 

skólann. Foreldrum finnst nám við skólann vera í takt við grunnstoðir aðalnámskrár og einnig 

er mikil ánægja foreldra með stjórnun skólans. Skólinn fylgist grannt með námsárangri og 

foreldrar eru ánægðir með það. 62,5% foreldra finnst námsefnið vera við hæfi barna sinna, 

en 37,5% foreldra finnst barnið sitt vera með of létt námsefni. Tæp 86% foreldra finnst aginn 

í skólanum vera hæfilegur. Meirihluti foreldra finnst lögð hæfileg áhersla á námsmat með 

hefðbundnum prófum og einnig að lögð sé hæfileg áhersla á annað námsmat en hefðbundin 

próf. 

Almenn ánægja er með samskipti starfsfólks við nemendur. Aðrir þættir er tengjast velferð 

nemenda hafa dalað síðan í fyrra og erfitt að henda reiður á af hverju þær niðurstöður koma 

þannig út, að vísu er úrtakið minna núna en í fyrra vegna fækkunar í nemendahópnum en 

engu að síður er þetta áhyggjuefni og þarfnast skoðunar. Umfang eineltis að mati foreldra er 

25% sem er ekki í neinu samræmi við nemendakönnun en þar mælist það 0%. Þetta er þáttur 

sem þarf að skoða vel með foreldrum og reyna að fá að vita hvort það sé eitthvað að gerjast 

hjá okkur í skólanum sem við höfum ekki fengið fregnir af.  

Foreldrar eru ekki ánægðir með aðstöðu nemenda í skólanum og er það líklegast vegna 

skólalóðar og smíðastofu. Flest börn nýta sér skólamötuneytið eða 87,5%. 

Foreldrar telja að kennarar eigi frekar frumkvæði að foreldrasamstarfi og var almennt mikil 

ánægja með síðasta foreldraviðtal. Allir foreldrar telja mjög mikilvægt að þeir geri 

námsáætlun með börnum sínum. Rétt rúmlega helmingur foreldra eru ánægðir með  

heimasíðu skólans en ný heimasíða er í vinnslu en svo vitum við að foreldrar eru frekar virkir 

á facebooksíðu skólans.  
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Skólinn leggur mikla áherslu á að nemendur ljúki við verkefnin sín í skólanum og því kom það 

ekki á óvart að þátturinn er lýtur að hjálp við heimanáms er 17,3% undir landsmeðaltali. 

Flestir foreldrar telja sína eigin getu til að aðstoða barnið sitt við námið ekki nógu góða og 

eru -1,3 stigi yfir landsmeðaltali. Væntingar foreldra um menntunarstig barns síns er 15,4% 

undir landsmeðaltali. 

Mat rýnihóps kennara: Eftir að hafa lesið úr niðurstöðunum eru kennarar þokkalega 

ánægðir með útkomuna. Sérstaklega þáttinn um nám og kennslu í skólanum sem styður vel 

nemendakönnunina. Samræmi er ekki milli kannananna varðandi eineltisþáttinn og þarf að 

skoða það. En aftur kom ekki nógu vel út er að lýtur heimasíðunni og þarf að kynna 

heimasíðu skólans betur fyrir foreldrum og er ný heimasíða í bígerð og vonandi verður hún 

aðgengilegri fyrir foreldra. Kennarar hafa ekki miklar áhyggjur af því að foreldrar séu undir 

landsmeðaltali varðandi hjálp við heimanám þar sem það er lögð mikil áhersla á að 

nemendur vinni verkefnin sín á skólatíma en þó er alltaf heimalestur hjá yngri nemendum. 

Þegar foreldrar eru spurðir út í væntingar um menntunarstig barns síns þá eru eingöngu 

birtar niðurstöður þeirra sem velja háskólanám og það finnst kennurum mjög miður þar sem 

þeir telja iðnmenntun jafn mikilvæga menntun, sérstaklega þar sem er orðin vöntun á 

iðnmenntuðu fólki og það sé orðið neikvætt ef að foreldrar geri aðrar kröfur til barna sinna 

en að ljúka háskólanámi.      

Úrbótaáætlun 

Verkefni Leiðir að úrbótum 

Þriðjungur foreldra hefur ekki skoðað 

heimasíðu skólans. 

Kynna heimasíðuna vel á skólasetningu, sýna 

hana og segja frá því hvaða upplýsingar fólk getur 

fundið. Biðja fólk um að setja síðuna sem 

opnunarsíðu í tölvunum hjá sér. 

Velferð nemenda Farið yfir þessa þætti með foreldrum á fundi og 

leita leiða til að fá svör við því hvað það er 

nákvæmlega sem foreldrum finnst að. 
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Starfsmannakönnun 

Starfsmannakönnun var lögð fyrir í mars 2015. Könnunin leiddi í ljós að mikil ánægja var með 

starfsmannaviðtöl og gagnsemi þeirra. Helstu niðurstöður hennar eru þær að hlutfall 

háskólamenntaðra starfsmanna er 60%. Starfsánægjan í skólanum er mikil og mælist nú 1,6 

yfir meðaltali og starfsandinn innan skólans 2,6 stigum. Ánægja starfsfólks með 

upplýsingastreymi innan skólans hefur staðið í stað og mælist 2,8 stigum yfir landsmeðaltali. 

Starfsmenn eru mjög ánægðir með stjórnun skólans eða 2,1 stigi yfir landsmeðaltali. Ánægja 

starfsfólks með starfsaðstöðuna í skólanum hefur aðeins minnkað, þó svo að hún sé ennþá 

1,8 stigum yfir landsmeðaltali.  

Mat rýnihóps kennara: Eftir að hafa lesið úr niðurstöðunum eru kennarar mjög sáttir og eru 

niðurstöður þessarar könnunar í samræmi við niðurstöður starfsmannakönnunar 

Ísafjarðarbæjar er sneri að litlu skólunum. Starfsfólki skólans líður vel í skólanum og 

starfsandinn er góður. 

Endurmenntun 

Endurmenntun kennara hefur í vetur að mestu leyti falist í þróunarverkefninu Læsi til náms 

og innleiðingu spjaldtölva í skólastarfi. Einnig hafa kennarar sótt hin ýmsu námskeið, bæði að 

eigin frumkvæði og skólans.  

Áform um þróunar- og nýbreytnistarf 

Við munum halda áfram að vinna með læsisverkefnið og eflingu upplýsingartækni. Við 

vinnum mikið með grunnskólunum á Suðureyri og Þingeyri og hafa starfsdagar verið teknir 

frá í þessa vinnu á næsta skólaári. Einnig er stefnan tekin á að koma upp menntasmiðjum hjá 

grunnskólum Ísafjarðarbæjar þar sem starfsfólk skólanna kenna hvort öðru og nýta þannig 

þekkingu heimafólksins. 
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Áætlun um sjálfsmat 2015-2019 

 

Hér fyrir neðan má sjá hvaða þætti á að skoða til ársins 2019, bæði innra og ytra mat. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Haustönn Nemendur 

Skólapúlsinn 

Samræmd 

könnunarpróf í 4.-

, 7.- og 10. bekk 

Aðbúnaður 

Skólapúlsinn 

Samræmd 

könnunarpróf í 4.-

, 7.- og 10. bekk 

Ytri tengsl 

Skólapúlsinn 

Samræmd 

könnunarpróf í 4.-, 7.- 

og 10. bekk 

Einkenni 

stofnunar og 

staða í 

samfélaginu 

Skólapúlsinn 

Samræmd 

könnunarpróf í 

4.-, 7.- og 10. 

bekk 

Vorönn 

 

 

Starfsfólk og 

starfsmannastjórn

un  

Skólapúlsinn 

 

Stjórnun 

 

Skólapúlsinn 

Samantekt og mat á 

árangri skólastarfsins 

 

Skólapúlsinn 

Stefna og 

markmið 

Skólapúlsinn 

 

     

 

 

 

 


